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Definition 
 

Vagtplanlægger i Tilbud er en medarbejder, der er udpeget til at varetage opgaven med 
udarbejdelse af vagtplaner og indberetning af løn. 
 

Formål o Udarbejdelse af vagtplan/tjenesteplan på baggrund af en grundplan / rulleplan, 
der er udarbejdet af / i samarbejde med vagtplanlægningskoordinatoren 

o indberetning af løn 
 

Styringsværdier o sikrer overholdelse af arbejdstidsregler, ferielov mv. 
o sikrer arbejdsglæde og trivsel ved en velfungerende arbejdstidsplan  
o sikrer optimal udnyttelse af ressourcerne 
o sikrer Budget i balance 
o  sikrer Fleksibilitet på Handicapområdet  
o sikrer Værdi for borgeren 
 

Færdigheder Vagtplanlægger i Tilbud  
o har gode samarbejdsevner og har et; 

  tæt samarbejder med teamlederen  

 tæt samarbejde med vagtplanlægningskoordinatoren 

 tæt samarbejde med medarbejderne i tilbuddet 
o har overblik  

 over fremtidige vagtplaner og ressourcebehov 

 over medarbejdernes normtal, restferie, seniordage mv. 
o er psykisk robust  
o er kreativ i sin tankegang 

 

Opgaver og 
ansvarsområder 

Vagtplanlægger i tilbud  
o  størst mulig fleksibilitet i vagtplanlægningen mhb på høj medarbejdertrivsel og 

værdi for borgeren 
o udarbejder og publicerer vagtplaner så medarbejderne altid kender deres vagter 

mindst 4 uger før 
o er ansvarlig for indkaldelse af det nødvendige antal vikarer   
o inddrages ved medarbejdernes eventuelle bytning af vagter  
 

Arbejdsværdier 
 

Vagtplanlægger i Tilbud er ansvarsbevidst og har fokus på Billund kommunes værdier: 
o Dialog, Udvikling og respekt  

 
samt på Billund kommunes 3 pejlemærker:  

o Budget i balance, Fleksibilitet og Værdi for borgeren 
 

Lovgivning Tilrettelæggelse af vagtplan er til enhver tid underlagt gældende regler i Billund 
Kommune og overenskomst/lovgivning på området, herunder indgåede lokale 
forhåndsaftaler. 
 
Vagtplanlægning er underlagt fælles styringsprincipper i Hadicapområdet. 
 
 

Beslutningskompetence  o Handicapchefen er ansvarlig for de generelle retningsregler vedrørende 
vagtplanlægningen  

o Teamlederen er ansvarlig for vagtplanlægningen i den daglige drift 
o Vagtplanlæggeren i Tilbud er ansvarlig for udarbejdelse af en velfungerende 

vagtplan og for indberetning af løn, når denne kompetence er uddelegeret af 
teamlederen. 

 

Evaluering 
 

Løbende evaluering 

 


